
 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

1. A Játék szervezője 

A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest Váci út 140.; 

továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez azok között, akik 

hozzájárulnak, hogy a Szervező közvetlenül, elektronikus úton megkeresse őket. 

A Játék lebonyolításában közreműködő: 

 az Intermedius Net Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Erzsébet utca 48. 2./3. Cg.szám: 09-

09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József, a továbbiakban: 

Közreműködő) 

2. A Játék időtartama, leírása 

 

A Játék időtartama: 2020. január 1 – 2020. március 31. 

 

A Játék során a Szervező a Játékosok között minden hónapban 1db nyereményt sorsol ki. 

 

3. A Játékos 

 

A Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, 

illetve azokat teljesítik: 

- Játékos az lehet, aki 

a) a Játék időtartama alatt hozzájárul, hogy a Szervező közvetlenül, elektronikus úton 

megkeresse és legalább a nyeremény átadásáig nem vonja vissza hozzájárulását 

b) a sorsolás időpontjában cselekvőképes és betöltötte a 18. életévét 

c) maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzatot. 
 
VAGY 
 
a) már a játék kezdete előtt hozzájárult, hogy a Szervező közvetlenül, elektronikus úton 

megkeresse, és legalább a   nyeremény átadásáig nem vonja vissza hozzájárulását 

b) a sorsolás időpontjában cselekvőképes és betöltötte a 18. életévét 

c) maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzatot. 
 
ÉS 
 



 

 

az adott naptári hónapban legalább 3 emailt/hírlevelet megnyitott. 
 

 
A Játékos köteles életkorát a Szervező, illetve a Szervező által megbízott személy, erre 

irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és 

fényképes igazolvánnyal) igazolni. 

A Szervező kizárja/kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban 

írt feltételeknek, továbbá aki a Játék lezárását megelőzően visszavonja hozzájárulását  

Minden Játékostól egy érvényes feliratkozást fogadható el, azaz egy személy csak egyszer 

vehet részt a Játékban. 

 

Azon Játékos, aki csalással, több különböző email címről történő feliratkozással próbálja meg 

nyerési esélyét növelni a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a sorsolásban történő 

részvételre.  

 

Továbbá azon Játékosok sem jogosultak a sorsolásban történő részvételre, akik a 

nyereményjáték időtartamát követően teljesítik a jelen pontban foglalt feltételeket. 

 

4. Sorsolás, nyeremények 

 

A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes 

programmal történik a Szervező székhelyén a Szervező alkalmazottai közül kiválasztott, 3 fős 

sorsoló bizottság előtt. A sorsolás a feliratkozás időpontjára történik.  

 

A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsolási bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet a 

Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát bárki szabadon 

megtekinthesse, előzetes időpont-egyeztetés után a Szervező székhelyén az adott sorsolás 

napjától számított 30 naptári napon belül. 

 

A Játék során a Szervező a feltételeknek megfelelő Játékosok között, havonta, minden hónap 

első hetében egy nyereményt sorsol. A sorsoláson 1 nyertes és 3 pótnyertes kerül 

kisorsolásra.  

 

A Szervező összesen 3 alkalommal végez sorsolást, mely során 3 db, 50.000 Ft értékű 

MediaMarkt ajándékkártyát sorsol ki.  

 



 

 

 

5. Nyeremények átadása/átvétele 

 

A Szervező a sorsolást követően értesíti a nyertes Játékost e-mailben. A Nyeremény 

átvételére az emailben történő megegyezés szerint a Szervező székhelyén (1138 Budapest, 

Váci út 140.) vagy a 32 Media Markt áruház valamelyikében van lehetőség a sorsolást követő 

30 napon belül. 

Szervező 2 (azaz két) alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló e-mail címen és/vagy 
telefonszámon értesíteni a Nyertest/Pótnyertest az alábbiak szerint: 
1. értesítés: a nyereményre jogosító sorsolás időpontjától számított 1 (azaz egy) 

munkanapon belül, napközben 8:00 és 16 óra között, 
2. értesítés: az első értesítés időpontjától számított 3. munkanapon, napközben 8:00 és 16 

óra között. 
 
Amennyiben a Nyertes/Pótnyertes a Szervező értesítéseire az utolsó értesítéstől számított 
legfeljebb 24 órán belül nem reagál, úgy az a Nyertesre/Pótnyertesre nézve jogvesztő, vagyis 
nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére és Szervező jogosult a soron következő 
Pótnyertest értesíteni. 
 
A Pótnyertes abban az esetben válik jogosulttá különösen a nyereményre, ha  
- a Nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek,  
- vagy adatai nem ellenőrizhetőek,  
- vagy nem valósak,  
- vagy tévesek,  
- vagy egyéb okból a Nyereményjátékból ki kell zárni,  
- vagy az általa megadott elérhetőségeken nem elérhető vagy határidőben nem 

jelentkezik. 
 

Abban az esetben, ha bármilyen ok miatt a Nyertes illetve a 3 Pótnyertes a nyereményt nem 

tudja átvenni, arra nem tart igényt vagy a kisorsolt személy nem felel meg a 

Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, azaz a Nyeremény átadása nem lehetséges, 

Szervező újabb sorsolást tart a havi Nyeremény odaítélése végett. Ezen újabb sorsolásra az 

első sorsolás szabályai az irányadók. Abban az esetben, ha a második sorsolás alkalmával sem 

adható át a Nyeremény, az elveszik, és nem kerül kisorsolásra adott hónapban. 

 

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az értesítést követően a Nyertessel/Pótnyertessel 

történő személyes találkozó során a Nyertesről/Pótnyertesről a nyeremény átvétele során őt 

ábrázoló fotót készítsen, amelyet a Szervező  jogosult közzétenni (pl.: weboldalán, 

hírlevélben, Facebook oldalán, áruházaiban) a Nyertes nevével és lakóhelye szerinti település 

megnevezésével egyidejűleg. 

A nyereményekhez esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, 

illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli. 

A nyeremény átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és 

aláírása, ahol a következő adatokat kell megadnia a Nyertesnek/Pótnyertesnek és azok 

valódiságát fényképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia: név, anyja neve, 



 

 

személyazonosító igazolvány szám, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A 

megadott adatok kizárólag a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek 

átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.  

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban 

kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik. 

A Szervező az aktuális hónap nyereményét adja át a Nyertesnek/Pótnyertesnek, azok más 

ajándékra vagy készpénzre át nem válthatóak.  

6. A szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a feliratkozott személyek, azaz a Játékosok minden 

hónapban részt vesznek a sorsolásban. Abban az esetben viszont, ha a Játékos valamely 

sorsolás alkalmával nyer, a további sorsolásokon már nem vesz részt, azaz a Játék során egy 

személy csak egy alkalommal válhat nyertessé, illetve pótnyertesé. Ezen kikötés abban az 

esetben vonatkozik a pótnyertesre, amennyiben a nyeremény megszerzésére pótnyertesként 

kerül sor. 

7. Adatkezelés 

7.1. Feliratkozás 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, melyet a Játékos a feliratkozás 

során a küldés gombra történő kattintással ad meg. 

A kezelt adatok köre: email cím és amennyiben a Játékos azt megadja megszólítás, 

vezetéknév, valamint keresztnév, ugyanis a feliratkozás során a két utóbbi adat 

megadása opcionális.  

 

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása. 

 

Az adatkezelés időtartama: Az email cím  - illetve amennyiben megadásra került a 

megszólítás, a vezetéknév, és keresztnév - kezelése a hozzájárulás visszavonásáig 

történik.  

 

7.2.  Nyeremény kihirdetése  

 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz Nyertes a Játékban való 

részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Nyeremény átadása során róla készült 

fényképet, valamint a Nyertes teljes nevét és lakóhelye szerinti település elnevezését 

a Szervező megossza (pl.: weboldalán, hírlevélben, a Szervező Facebook oldalán, 

üzleteiben stb.). 

 

A kezelt adatok köre: teljes név, képmás, a Nyertes lakóhelye szerinti település 



 

 

 

Az adatkezelés célja: A sorsolás megtörténtének közzététele, illetve a nyertes 

személyének kihirdetése. 

 

Az adatkezelés időtartama: A sorsolást követő 12 hónapig. 

 

 

7.3. Adózási kötelezettség teljesítése miatt rendelkezésre bocsátott adatok 

  

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése 

 

A kezelt adatok köre: kizárólag Nyertes Játékos esetén: név, születési név, anyja 

neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele. Amennyiben a 

nyereményt meghatalmazott veszi át, a meghatalmazott: neve, anyja neve, 

állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele, a tanúk meghatalmazáson 

feltüntetett adatai, így neve, személyi igazolványának száma, lakcíme. 

 

Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(továbbiakban: Számviteli törvény.) 169. § (2) bekezdése és a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján az adózási kötelezettségek 

teljesítése céljából kezeli az adatokat. Nyertes Játékos ezen adatokat a nyeremény 

átvételét követően az aláírt és e-mailben visszaküldött átadás-átvételi 

dokumentumon adja meg. 

 

Az adatkezelés időtartama: 8 év 

 

7.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések betartásával történik. 

 

7.5. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen 

személyes adatai kezeléséről a következő elérhetőségeken: 

 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Aldrich Karin 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 140. 



 

 

email: adatkezeles@mediamarkt.hu 

 

7.6. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az 

Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) 

meghatározott érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az illetékes törvényszékhez, 

valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: 

Hatóság) fordulni. 

 

A Hatóság elérhetősége:  

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

 

A megadott személyes adatok kezelője: Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 

Adatfeldolgozó: Intermedius Net Kft.  

Adatfeldolgozói feladat: A feliratkozók számára hírlevél küldése, valamint a feliratkozott személyek 

adatait tartalmazó adatbázis kezelése. 

8. Vegyes rendelkezések 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva: 

(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.); 

(b) a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és 

azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.). 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, 

visszaélést, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő 

magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a Nyereményjátékból indoklás 

nélkül kizárja. Szervező nyomdai és postai hibákért felelősséget nem vállal. 

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a 

weboldalán. 

 

Budapest, 2020.01.01. 

 

Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. Szervező 

mailto:adatkezeles@mediamarkt.hu

